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Podstawa prawna 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2019 r. w sprawie Systemu Wspomagania Dowodzenia 

Państwowego Ratownictwa Medycznego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1310).  

 

Obsługa zgłoszeń użytkowników SWD PRM w systemie 

HELPDESK 

 

Obsługa zgłoszeń użytkowników Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 

Medycznego (SWD PRM) jest realizowana w oparciu o procedurę pn.: „Procedura zgłaszania 

incydentów przez użytkowników SWD PRM” KCMRM-CT-PR-03 – wersja 2.1 z wykorzystaniem 

systemu Helpdesk. 

 

W sprawozdanym okresie: 

1) w systemie Helpdesk utworzono 1448 nowych zgłoszeń; 

2) z powyższych zgłoszeń 84 zgłoszeń pozostaje otwartych i są w trakcie obsługi przez 

administratorów wojewódzkich, dysponenta zespołów ratownictwa medycznego, 

użytkowników SWD PRM innych podmiotów zewnętrznych np. Główny Urząd Geodezji 

i Kartografii, Biuro Informatyki i Łączności Komendy Głównej Policji, Centrum e-Zdrowia; 

3) liczba utworzonych wpisów i odpowiedzi do w/w liczby zgłoszeń to 4660 (średnio: 3.22 

wiadomości na zgłoszenie). 
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Lista wydanych/zainstalowanych wersji SWD PRM 

 

1. 01.06.2022 

Partycjonowania bazy danych SWD PRM na środowisku PROD2: 

Partycjonowaniu uległa tabela DANE_O_ZGLOSZENIACH. 

2. 02.06.2022 
Instalacja Modułu Dyspozytora, Analityka oraz ZRM i ZRM MS w wersji 53.3  

na środowisku TEST 

3. 03.06.2022 

Partycjonowania bazy danych SWD PRM na środowisku PROD2: 

Partycjonowaniu uległa tabela ZRM_STATUS_HISTORIA. 

4. 06.06.2022 

Partycjonowania bazy danych SWD PRM na środowisku PROD2: 

Partycjonowaniu uległa tabela PZL_POLACZENIE. 

5. 08.06.2022 

Partycjonowania bazy danych SWD PRM na środowisku PROD2: 

Partycjonowaniu uległa tabela ZGLOSZENIE_INFO. 

6. 09-12.06.2022 

Partycjonowania bazy danych SWD PRM na środowisku PROD2: 

Partycjonowaniu uległa tabela KARTA_MCR. 

7. 10.06.2022 
Instalacja Modułu Analityka oraz ZRM i ZRM MS w wersji 51.11 na środowisku 

SZK 

8. 12-13.06.2022 

Instalacja Modułu Dyspozytora, Administratora, Analityka oraz ZRM i ZRM MS 

w wersji 53.4 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 53.4 na środowisku 

TEST 

9. 03-17.06.2022 

Partycjonowania bazy danych SWD PRM na środowisku PROD2: 

Partycjonowaniu uległa tabela KARTA_MCR. 

10. 17.06.2022 

Utworzenie indeksów złożonych na środowisku PROD2.  

Założenie indeksu złożonego: 

1) SWDPRM_OPERATIONAL.ID_DYSPONENT_ID_NAZWA  

na tabeli SWDPRM_OPERATIONAL.ZRM na kolumnach: 

a) ID_DYSPONENT,  

b) ID, 

c) NAZWA. 

2) SWDPRM_OPERATIONAL.STATUS_CZAS_PRM_REJESTRACJA  

na tabeli SWDPRM_OPERATIONAL.ZGLOSZENIE na kolumnach: 

a) STATUS,  

b) CZAS_PRM_REJESTRACJA. 
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11. 20.06.2022 

Instalacja Modułu Dyspozytora, Administratora, Analityka oraz ZRM i ZRM MS 

w wersji 51.12 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 51.12 na środowisku 

SZK 

12. 20-23.06.2022 

Partycjonowania bazy danych SWD PRM na środowisku PROD2: 

Partycjonowaniu uległa tabela KARTA_ZW. 

13. 24.06.2022 

Utworzenie indeksów złożonych na środowisku PROD2. 

Założenie indeksu złożonego: 

1) SWDPRM_OPERATIONAL.DYSPOZYTPRNIA_ID_CZAS_PRM_REJ

ESTRACJA_ZGLOSZENIE_ID  na tabeli 

SWDPRM_OPERATIONAL.ZGLOSZENIE_DYSPOZYTORNIA_PRZ

EKAZANIE na kolumnach: 

a) DYSPOZYTORNIA_ID,  

b) CZAS_PRM_REJESTRACJA,  

c) ZGLOSZENIE_ID. 

2) SWDPRM_OPERATIONAL.ID_CZAS_PRM_REJESTRACJA  

na tabeli SWDPRM_OPERATIONAL.ZGLOSZENIE na kolumnach:  

a) CZAS_PRM_REJESTRACJA,  

b) ID. 

14. 27-30.06.2022 

Partycjonowania bazy danych SWD PRM na środowisku PROD2: 

Partycjonowaniu uległa tabela ZGLOSZENIE. 

15. 28.06.2022 
Instalacja Modułu Administratora, Analityka oraz ZRM i ZRM MS w wersji 51.13 

oraz oprogramowania serwerowego w wersji 51.13 na środowisku SZK 

16. 30.06.2022 

Instalacja Modułu Dyspozytora, Analityka Administratora oraz ZRM i ZRM MS  

w wersji 53.5 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 53.5 na środowisku 

TEST 

17. 30.06.2022 

Instalacja Modułu Administratora, Analityka oraz ZRM i ZRM MS w wersji 51.13, 

Dyspozytora w wersji 51.12 oraz oprogramowania serwerowego w wersji 51.13 na 

środowisku PROD2 
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Zmiany i poprawki wprowadzone w poszczególnych wersjach 

SWD PRM 

 

Wersja 51.11 

Moduł Analityka: 

1) poprawa wyświetlania nagłówka zastosowanych leków w wydruku w KMCR; 

2) wprowadzenie wymagania wprowadzenia nr PESEL lub dla obcokrajowca. 

 

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS: 

1) poprawa wyświetlania nagłówka zastosowanych leków w wydruku w KMCR; 

2) wprowadzenie wymagania wprowadzenia nr pesel lub dla obcokrajowca. 

 

Wersja 51.12 

Moduł Administratora: 

1) dodanie klas w celu zapewnienia zgodności z wersją 53.x; 

2) poprawa wyświetlania opisów tabel w sekcji Słowniki. 

 

Moduł Analityka: 

1) poprawa wyświetlania nagłówka zastosowanych leków w wydruku w KMCR - usunięcie spacji; 

2) poszerzenie pól z informacją o roli członków ZRM na karcie KZW; 

3) dodanie klas w celu zapewnienia zgodności z wersją 53.x. 

 

Moduł Dyspozytora: 

1) dodanie klas w celu zapewnienia zgodności z wersją 53.x. 

 

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS: 

1) usunięcie podwójnej spacji w komunikacie o błędach walidacji KMCR; 

2) poprawa wyświetlania nagłówka zastosowanych leków w wydruku w KMCR; 

3) dodanie klas w celu zapewnienia zgodności z wersją 53.x. 

 

Oprogramowanie serwerowe 51.12: 

1) poprawione wyświetlanie roli użytkownika wprowadzającego zmiany w historii KZW/KMCR; 

2) zabezpieczenie przed błędem NullPointerException. 
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Wersja 51.13 

Moduł Administratora: 

1) usunięcie powtarzającego się "Doskonalenia zawodowego" na liście wyboru w formatce 

użytkownika. 

 

Moduł Analityka: 

1) usunięcie problemu zawieszania aplikacji, gdy podjęta zostanie próba wyświetlenia trasy bez 

uruchomionej Modułu Mapowego; 

2) modyfikacja sposobu wprowadzenia nr PESEL lub dla obcokrajowca. 

 

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS: 

1) poprawa wyświetlania komunikatu o uruchamianiu programu AutoMapa; 

2) usunięcie błędu rozłączenia KZW i KMCR podczas synchronizacji; 

3) modyfikacja sposobu wprowadzenia nr PESEL lub dla obcokrajowca. 

 

Oprogramowanie serwerowe 51.13: 

1) poprawa walidacji dodawania stanowisk dyspozytorskich z uwzględnieniem stanowisk  

w statusie „do uruchomienia” wliczających się do puli maksymalnych dostępnych stanowisk  

w danej dyspozytorni; 

2) modyfikacja sposobu wprowadzenia nr PESEL lub dla obcokrajowca. 

 

Wersja 53.3 

Moduł Analityka: 

1) poprawa wyświetlania treści w wydruku w sekcji zalecenia; 

2) brak komunikatu o konieczności uzupełnienia „identyfikatora pacjenta”, jeśli został 

uzupełniony „rodzaj dokumentu”; 

3) poprawa podglądu/wydruku KMCR - w sekcji "Zastosowane leki..."; 

4) zmiana przypisu dolnego w podglądzie/wydruku KZW/KMCR; 

5) zmiana opisów pól przy pieczątkach/oznaczeniach w sekcji "Dane pacjenta i przekazanie 

pacjenta" w podglądzie/wydruku KZW; 

6) zmiana opisów pól przy pieczątkach/oznaczeniach w sekcji "Podsumowanie"  

w podglądzie/wydruku KMCR. 
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Moduł Dyspozytora: 

1) usunięcie wywołania okna z pytaniem o usunięcie wszystkich notyfikacji za pomocą skrótów 

klawiszowych CTRL + A; 

2) poprawa warunków przyjmowania zgłoszenia, dla zaznaczonego pytania „czy pacjent 

oddycha"; 

3) usunięcie blokowania przycisku dołącz w formatce dołączenia dodatkowych służb 

pomocniczych; 

4) poprawa wyświetlania ikon dodatkowych służb na liście zgłoszeń po posortowaniu; 

5) okno dołączenia służb pomocniczych zamyka się po kliknięciu przycisku ESC; 

6) usunięcie blokowania przycisku „historia” po zamknięciu okna historii zgłoszenia przyciskiem 

ESC; 

7) optymalizacja wielkości przycisku KOZ w formatce zgłoszenia. 

 

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS: 

1) podświetlanie wymaganego numeru PESEL dla obcokrajowca, przy sprawdzaniu poprawności 

KMCR; 

2) poprawa wyświetlania treści w wydruku w sekcji zalecenia; 

3) Brak komunikatu o konieczności uzupełnienia „identyfikatora pacjenta”, jeśli został 

uzupełniony „rodzaj dokumentu”; 

4) poprawa podglądu/wydruku KMCR - w sekcji "Zastosowane leki..."; 

5) zmiana przypisu dolnego w podglądzie/wydruku KZW/KMCR; 

6) zmiana opisów pól przy pieczątkach/oznaczeniach w sekcji "Dane pacjenta i przekazanie 

pacjenta" w podglądzie/wydruku KZW; 

7) zmiana opisów pól przy pieczątkach/oznaczeniach w sekcji "Podsumowanie"  

w podglądzie/wydruku KMCR. 

 

Wersja 53.4 

Moduł Administratora: 

1) usunięcie generowania komunikatu w Module Dyspozytora przy zmianie zakresu sytemu 

radiowego; 

2) dodanie informacji, do jakiego zasobu przypisany jest radiotelefon w przypadku przypisania do 

pojazdu; 

3) poprawione przypisywanie radiotelefonu do ZRM; 
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4) odblokowanie do edycji pól dyspozytornia medyczna, obszar dysponowania, powiat  

oraz gmina w formatce radiotelefonu; 

5) wyrównanie pola podmiot na formatce pojazdu; 

6) poprawiony zapis radiotelefonu na formatce pojazdu; 

7) wprowadzenie możliwości generowania grup radiowych wyłącznie przez administratora 

centralnego; 

8) wprowadzenie możliwości edycji grup radiowych dla administratora wojewódzkiego; 

9) poprawione wyświetlanie szpitali na formatce grupy radiowej przy braku filtra; 

10) ukrycie kafelka grup radiowych dla administratora dysponenta; 

11) zapis nieszyfrowanego hasła certyfikatu do instancji CRT. 

 

Moduł Analityka: 

1) poprawa podglądu/wydruku KMCR - w sekcji "Zastosowane leki..."; 

2) poprawiony słownik osoby do kontaktu w KMCR sekcji „Dane do kontaktu”. 

 

Moduł Dyspozytora: 

1) usunięcie wywołania okna z informacją o notyfikacji przy użyciu skrótów klawiszowych CTRL 

+ LPM, SHIFT + LPM do zaznaczania notyfikacji; 

2) poprawa warunków przyjmowania zgłoszenia, dla zaznaczonego pytania „czy pacjent 

oddycha"; 

3) usunięcie kasowania wartości kodu pilności przy zmianie powodu wezwania; 

4) usunięcie informacji o zmianie zakresu sytemu radiowego w Module Administratora. 

 

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS: 

1) poprawa podglądu/wydruku KMCR - w sekcji "Zastosowane leki..."; 

2) optymalizacja uruchamiania Modułów w związku z przeniesieniem inicjalizacji drukarek  

do osobnego wątku; 

3) poprawiony słownik osoby do kontaktu w KMCR sekcji „Dane do kontaktu”. 

 

Oprogramowanie serwerowe 53.4: 

1) zmiana miejsca zapisu certyfikatów - zapis do osobnej instancji CRT; 

2) poprawione zapytanie pobierające listę radiotelefonów w Module Administratora; 

3) poprawione zapytanie pobierające listę szpitali w Module Administratora; 

4) dodanie statycznego słownika osoby do kontaktu; 

5) poprawione zapytanie pobierające listę grup radiowych w Module Administratora; 
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6) poprawiony zapis radiotelefonu na formatce pojazdu; 

7) zabezpieczenie przed błędem „No Session”. 

 

Wersja 53.5 

Moduł Dyspozytora: 

1) poprawa wyświetlania nagrać od ONA112 w Module Dyspozytora. 

 

Moduł Administratora: 

1) zmiana dostępności przycisków na karcie Grupy radiowej dla administratora wojewódzkiego; 

2) zablokowanie wyboru województwa przy dodawaniu zawartości do grupy na karcie Grupy 

radiowej dla administratora wojewódzkiego; 

3) poprawione wyświetlanie elementów grupy radiowej; 

4) usunięcie powtarzającego się "Doskonalenia zawodowego" na liście wyboru w formatce 

użytkownika. 

 

Moduł Analityka: 

1) poprawa wyświetlania nagłówka zastosowanych leków w wydruku w KMCR; 

2) poprawa wyświetlania nagłówka zastosowanych leków w wydruku w KMCR - usunięcie spacji; 

3) poszerzenie pól z informacją o roli członków ZRM na karcie KZW; 

4) usunięcie problemu zawieszania aplikacji, gdy podjęta zostanie próba wyświetlenia trasy bez 

uruchomionej aplikacji Mapy; 

5) modyfikacja sposobu wprowadzenia nr pesel lub dla obcokrajowca. 

 

Moduł ZRM Mobilny oraz ZRM MS: 

1) poprawiony błąd polegający na podpowiadaniu oddziału NFZ z poprzedniej KMCR; 

2) poprawiona walidacja pól na KMCR przy wyborze NN/NW - brak blokady pola „Kraj”  

i „Identyfikator NFZ”; 

3) poprawa wyświetlania nagłówka zastosowanych leków w wydruku w KMCR; 

4) dodanie pola z numerem PESEL do wymaganych pól określających tożsamość pacjenta spoza 

Polski; 

5) usunięcie podwójnej spacji w komunikacie o błędach walidacji KMCR; 

6) poprawa wyświetlania nagłówka zastosowanych leków w wydruku w KMCR; 

7) poprawa wyświetlania komunikatu o uruchamianiu oprogramowania AutoMapa; 

8) usunięcie błędu rozłączenia karty ZW i MCR podczas synchronizacji; 
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9) modyfikacja sposobu wprowadzenia nr PESEL lub dla obcokrajowca. 

 

Oprogramowanie serwerowe 53.5: 

1) przywrócenie nieużywanej w wersji 53.x metody w celu zapewnienia zgodności ze starszymi 

wersjami (51.x); 

2) poprawione wyświetlanie roli użytkownika wprowadzającego zmiany w historii KZW/KMCR; 

3) zabezpieczenie przed błędem NullPointerException; 

4) poprawa wyświetlania opisów tabel w sekcji Słowniki; 

5) poprawione zapytania dotyczące elementów grupy radiowej; 

6) poprawa walidacji dodawania stanowisk dyspozytorskich z uwzględnieniem stanowisk  

w statusie "do uruchomienia" wliczających się do puli maksymalnych dostępnych stanowisk  

w danej dyspozytorni; 

7) modyfikacja sposobu wprowadzenia nr PESEL lub dla obcokrajowca; 

8) usunięcie przypadku nieustawiania aktualnego status dla ZRM. 
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RFC – wstępne zlecenia 

 

1) RFC 13/2022/SWDPRM - Konfiguracja konsol dyspozytorskich oraz PZŁ SWD PRM na potrzeby 

nowych użytkowników PZŁ SWD PRM w LPR; 

2) RFC 14/2022/SWDPRM - Konfiguracja KD i PZŁ SWD PRM na potrzeby realizacji 

pilotażu integracji łączności radiowej z PZŁ SWD PRM w LPR. 

 

 

 

RFC – zlecenia przekazane do realizacji 

 

1) RFC 13/2022/SWDPRM - Konfiguracja konsol dyspozytorskich oraz PZŁ SWD PRM na potrzeby 

nowych użytkowników PZŁ SWD PRM w LPR; 

2) RFC 14/2022/SWDPRM - Konfiguracja KD i PZŁ SWD PRM na potrzeby realizacji 

pilotażu integracji łączności radiowej z PZŁ SWD PRM w LPR. 
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Incydenty Serwisowe 

 

W terminie od dnia 1 czerwca 2022 r. do 30 czerwca 2022 r. nie odnotowano incydentu serwisowego 

mający wpływ na działanie systemu SWD PRM.   
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Pozostałe zadania 

 

1. Karty SIM dla ZRM uruchamianych na podstawie art. 49a ustawy o PRM 

W okresie od 1 do 30 czerwca 2022 roku nie wydano żadnej karty SIM dla dodatkowych zespołów 

ratownictwa medycznego, finansowanych ze środków przeznaczonych na walkę z COVID-19, 

uruchamianych na podstawie art. 49a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 

Medycznym  (Dz. U. z 2020 r., poz. 882, z późn. zm.). 

 

2. Nowa wersja zastępowalności dyspozytorni medycznych w systemie PRM 

W dniu 1 czerwca 2022 r. zaczęła obowiązywać nowa wersja zastępowalności dyspozytorni 

medycznych w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. 

W związku ze zmianą zastępowalności Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa 

Medycznego (KCMRM) po stronie Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 

Medycznego (SWD PRM) i Podsystemu Zintegrowanej Łączności SWD PRM (PZŁ SWD PRM) 

dokonał rekonfiguracji zastępowalności dostosowując ją do przekazanego przez Departament 

Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia dokumentu pn.: ,,Zastępowalność dyspozytorni medycznych 

w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne”, przekazał do stosowania nową wersję dokumentu – 

wersja 5.5. 

Nowa wersja dokumentu została przygotowana przez Zespół KCMRM w związku z produkcyjnym 

uruchomieniem łączy w technologii SS7 na potrzeby obsługi połączeń kierowanych na numer alarmowy 

999 obsługiwanych z wykorzystaniem SWD PRM i PZŁ SWD PRM. 

W związku z realizacją popisanej w dniu 2 sierpnia 2021 r. umową z firmą NETIA S. A. na realizację 

projektu pn.:  „Zakup dostępu do sieci PSTN w technologii SS7 na potrzeby przyjmowania i obsługi 

zgłoszeń alarmowych przychodzących na numer alarmowy 999 obsługiwanych w Systemie 

Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego” w ramach, której m. in. 

wybudowano łącza podstawowe i zapasowe do wszystkich Ośrodków Regionalnych (OR) PZŁ SWD 

PRM, wymagane jest również zdefiniowanie zewnętrznej automatycznej zastępowalności OR PZŁ 

SWD PRM na poziomie operatora telekomunikacyjnego. Dodatkowo w związku z wyeliminowaniem 

konieczności wykorzystywanego dotychczas tranzytu połączeń przychodzących na numer alarmowy 

999 z PST ST CPR (MSWiA) i przejścia na łącza SS7 ww. dokument wymagał wielu zmian. 

Ww. dokumencie wprowadzono opis zastępowalności realizowanej przez PZŁ SWD PRM w przypadku 

awarii Softswich’a (SSW). W takiej sytuacji PZŁ SWD PRM przyjmuje połączenia na numer alarmowy 

999, ale nie jest w stanie przekazać ich na konsole dyspozytorskie. Jedynym rozwiązaniem jest 

skierowanie połączenia do dyspozytorni obsługiwanej w ramach innego OR PZŁ SWD PRM. Jako 

zastępująca w takim przypadku została wskazana dyspozytornia w OR PZŁ SWD PRM zastępującym. 

Realizacja ww. projektu pozwoliła na zdefiniowanie aż 4 dróg obejściowych dostarczenia połączenia 

na numer alarmowy 999 do OR PZŁ SWD PRM wykorzystywanych w przypadku awarii łączy SS7 lub 

PZŁ SWD PRM: 

• droga numer 1 – centrala Netii S. A. kieruje połączenie do OR PZŁ SWD PRM zgodnie 

z numerem NKA przypisanym do rejonu obsługi; 
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• droga numer 2 – w przypadku braku możliwości dostarczenia połączenia, zostaje ono 

automatycznie skierowane do drugiej centrali Netii S. A. Centrala podejmuje próbę dostarczenia 

połączenia do OR PZŁ SWD PRM zgodnie z numerem NKA przypisanym do rejonu obsługi; 

• droga numer 3 – jeżeli dostarczenie połączenia drogą numer 2 kończy się niepowodzeniem, 

połączenie zostaje skierowane do OR zastępującego numer 1; 

• droga numer 4 – jeżeli dostarczenie połączenia drogą numer 3 kończy się niepowodzeniem, 

połączenie zostaje skierowane do OR zastępującego numer 2. 

Zastosowanie ww. 4 dróg obejściowych oraz wyeliminowanie wykorzystywanego dotychczas tranzytu 

połączeń przychodzących na numer alarmowy 999 z PST ST CPR (MSWiA) aż 4 krotnie zwiększyło 

zabezpieczenie ciągłości obsługi połączeń kierowanych na numer alarmowy 999. 

Dodatkowo w przypadku niedostępności łączy SS7, a poprawnym działaniu sieci OST 112, OR PZŁ 

SWD PRM, który przyjmie połączenie z łączy SS7 w ramach zastępowalności, na podstawie numeru 

NKA, którym jest oznakowane połączenie skieruje je do właściwej kolejki EACD dyspozytorni 

medycznej (obsługującej rejon odpowiadający numerowi NKA). Jest to nowe rozwiązanie, które do tej 

pory nie było dostępne. 

W związku z przejściem na obsługę łączy wykorzystywanych do przekazywania połączeń kierowanych 

na numer alarmowy 999 w technologii SS7, bardzo szerokim zabezpieczeniem przelewania ruchu 

przychodzącego na numer alarmowy 999 w przypadku wystąpienia awarii łączy SS7 w danym OR PZŁ 

SWD PRM oraz wyeliminowaniem tranzytu połączeń kierowanych na numer alarmowy 999 z PZŁ ST 

CPR do PZŁ SWD PRM, możliwa jest zmiana sposobu wykorzystania systemu łączności telefonicznej 

w postaci rezerwowych aparatów telefonicznych, które teraz będą wykorzystywane głównie do 

wykonywania połączeń do sieci PSTN w tym kontakt z członkami zespołów ratownictwa medycznego, 

z dyspozytorniami medycznymi, z wojewódzkimi koordynatorami ratownictwa medycznego, 

z operatorami numerów alarmowych, z innymi służbami w przypadku wystąpienia niedostępności PZŁ 

SWD PRM. 

Celem ww. dokumentu jest opisanie procesów zachodzących w przypadku wystąpienia zastępowalności 

dyspozytorni medycznych oraz zapewnienie jednolitego sposobu postępowania dyspozytorów 

medycznych przy obsłudze zgłoszeń alarmowych i powiadomień o zdarzeniach kierowanych do 

dyspozytorni medycznej w przypadkach wystąpienia zastępowalności dyspozytorni medycznych oraz 

awarii: OST 112, SWD PRM oraz PZŁ SWD PRM. 

 

 

3. Pozytywna rekomendacja KCMRM dla MZ do inicjatywy użytkownika 30/2021 – 

Modyfikacja schematu odbioru zgłoszenia dyspozytor główny, zastępca 

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny 

inicjatywę użytkownika numer 30/12/2021 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu 

Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszonej przez 

użytkownika z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. 

Użytkownik zaproponował zmodyfikowanie scenariusza przelewania połączeń oczekujących na kolejce 

HLD-GDM – dedykowanej dla głównego dyspozytora medycznego. 

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu 

analizy zgłoszenia wydał pozytywną rekomendację dla DB MZ przedstawiając jednocześnie poniższą 

propozycję modyfikacji scenariusza przelewania połączeń: 
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Połączenia przychodzące na kolejkę HLD-GDM, w przypadku użytkownika zalogowanego do roli 

GDM i będącego w obsłudze: 

• będą oczekiwały na dedykowanej zapowiedzi dla danej kolejki HLD; 

• po upływie zadanego czasu (15 sekund) połączenia oczekujące na zapowiedzi na kolejce HLD-

GDM będą przekierowywane na kolejkę wspólną HLD-ZGDM i będą prezentowane na konsoli 

dyspozytorskiej GDM i ZGDM z aktywnym dzwonkiem. Dyspozytorzy medyczni z rolą GDM 

i ZGDM będą mieli możliwość ich odebrania. HLD-ZGDM – jest to dedykowana kolejka do 

obsługi połączeń oczekujących, które nie zostały odebrane na kolejce HLD-GDM. 

W przypadku braku zalogowanego użytkownika do HLD-GDM scenariusz pozostaje bez zmian. 

Jednocześnie informujemy, że Zespół ds. Rozwoju SWD PRM wraz z Wykonawcą PZŁ SWD PRM, 

przetestował powyższy scenariusz i poddał go tygodniowej obserwacji w DM07-01 Warszawa. Żaden 

użytkownik nie zgłosił uwag do działania zaimplementowanego rozwiązania. 

 

4. Negatywna rekomendacja KCMRM dla MZ dla inicjatywy użytkownika 6/04/2022 – Dodanie 

w zakładce SIM możliwości wyszukiwania po dysponencie 

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) przekazał do weryfikacji i oceny 

inicjatywę użytkownika numer 6/04/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu 

Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez 

użytkownika z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. 

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na implementacji mechanizmu 

umożliwiającego filtrowanie danych w zakładce “SIM” w Module Administratora, poprzez możliwość 

szukania po dysponentach. 

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu 

analizy zgłoszenia wydał negatywną rekomendację dla DB MZ. Możliwość wyszukiwana po 

dysponencie zostanie dodana w ramach Modułu Analityka 2.0. W panelu filtrów w zakładce SIM 

dodany zostanie nowy filtr „Podmiot” po wybraniu którego dla analityka wojewódzkiego System 

wyświetli okno modalne „Podmiot” do wybrania z listy jednego lub wielu podmiotów (lider, 

współrealizator, podwykonawca) z danego województwa. 

W związku z wprowadzeniem opisywanej funkcjonalności w Module Analityka 2.0, KCMRM nie 

rekomenduje wprowadzania modyfikacji w Module Analityka 1.0. 

 

5. Podpisaliśmy umowę wykonawczą w postępowaniu na zakup sprzętu wykorzystywanego do 

obsługi SWD PRM (postępowanie nr ZZP-174/21) – monitory typu B 

Podpisaliśmy, z firmą WASKO S.A. z Gliwic, umowę wykonawczą w postępowaniu nr ZZP-

174/21 o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD 

PRM, który będzie wykorzystywany przez użytkowników końcowych Systemu Wspomagania 

Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM). 

Podpisana umowa dotyczy części 1 postępowania – dostawy monitorów typ B Philips Brilliance 32:9 

SuperWide curved LCD display typ 499P9H w liczbie 173 sztuk. Podpisanie umowy jednostkowej 
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nastąpiło w wyniku ogłoszenia przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia wyboru 

najkorzystniejszych ofert i zawarciu umowy ramowej. 

Kwota wynagrodzenia za realizację przedmiotu umów wynosi 840 094,92 złote. 

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot umów wraz ze wszystkimi dokumentami 

określonymi w umowach w terminie do 10 tygodni od dnia zawarcia umowy. Ww. sprzęt będzie 

dostarczany bezpośrednio do Urzędów Wojewódzkich. Wymianie na nowy będą podlegały monitory na 

stanowiskach dyspozytorów medycznych wysyłających, głównego dyspozytora medycznego oraz na 

stanowiskach wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego. 

 

6. Zrealizowaliśmy warsztaty dla dyspozytorów medycznych w Warmińsko-Mazurskim 

Urzędzie Wojewódzkim 

W dniach 8-9 czerwca 2022 roku zrealizowaliśmy pierwsze warsztaty szkoleniowe dla dyspozytorów 

medycznych z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.  

W zajęciach wzięło udział 18 pracowników opolskiej dyspozytorni medycznej oraz 17 pracowników 

opolskiej dyspozytorni medycznej. 

Prowadzącymi zajęcia byli: Tomasz Draczyński oraz Trener KCMRM Grzegorz Rębacz. 

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia, współorganizator warsztatów, reprezentowany 

był przez Panią Annę Karman. Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki reprezentował Pan 

Arkadiusz Liper, Administrator Wojewódzki SWD PRM. 

Tematykę związaną z dysponowaniem HEMS oraz współpracą dyspozytorni medycznych z lotniczymi 

zespołami ratownictwa medycznego, przedstawił Pan Rafał Szczepański, dyrektor regionalny regionu 

północnego Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

 

7. Zakończyliśmy aktualizację aplikacji DGT DCA (2.0.338.47) w referencyjnych OR PZŁ SWD 

PRM 

W dniu 13 czerwca 2022 r. w godzinach od 9:00 do 13:00 w Ośrodkach Regionalnych (OR) Podsystemu 

Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 

Medycznego (PZŁ SWD PRM) w  Gorzowie Wielkopolskim, 

Wrocławiu oraz Warszawie przeprowadziliśmy prace serwisowe polegające na aktualizacji 

oprogramowania aplikacji DGT DCA do wersji 2.0.338.47. Aplikacja ta jest wykorzystywana na 

konsolach dyspozytorskich.  Nowa wersja aplikacji zawiera poprawki do błędów zgłoszonych przez 

użytkowników w zakresie: 

• błędu statusów dyspozytorów medycznych; 

• błędu w sortowaniu kafli z kontaktami do ZRM; 

• błędu wyszukiwania szpitali przy zastosowaniu pola wyszukiwania. 

Aktualizacja oprogramowania przeprowadzana była w tle i nie miała wpływu na pracę użytkowników 

PZŁ SWD PRM. 
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Po zakończeniu prac związanych z aktualizacją, dyspozytorzy medyczni zostali poinformowani 

o konieczności restartu aplikacji DGT DCA w dogodnym dla nich momencie. 

W przypadku braku zgłoszeń o błędach, zostaną rozpoczęte prace zmierzające do aktualizacji 

oprogramowania w pozostałych OR PZŁ SWD PRM celem wyrównania poziomu oprogramowania 

w całym Systemie. 

 

8. Zrealizowaliśmy warsztaty szkoleniowe dla dyspozytorów medycznych w Małopolskim 

Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie 

W dniach 14 i 15 czerwca 2022 roku zrealizowaliśmy pierwsze warsztaty szkoleniowe dla 

dyspozytorów medycznych oraz pracowników dyspozytorni medycznych z Małopolskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Krakowie. W dniu dzisiejszym w zajęciach wzięło udział 21 pracowników 

dyspozytorni medycznych z Krakowa i Tarnowa. 

Prowadzącymi zajęcia byli: Jakub Czarski oraz Trener KCMRM Jakub Bonawentura Wakuluk. 

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia, współorganizator warsztatów, reprezentowany 

był przez Panią Annę Karman. 

Tematykę związaną z dysponowaniem HEMS oraz współpracą dyspozytorni medycznych z lotniczymi 

zespołami ratownictwa medycznego, przedstawił Pan Tomasz Scelina, członek załogi 

HEMS Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 

 

9. Zakończyliśmy prace w środowisku produkcyjnym SWD PRM związane z optymalizacją 

pracy bazy danych – założenie indeksów 

W dniu 17 czerwca 2022 r. od godziny 9:30 do godziny 15:30 Wykonawca SWD PRM realizował 

planowe prace w środowisku produkcyjnym Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 

Ratownictwa Medycznego (SWD PRM). 

Realizacja prac polegała na: 

• założenie indeksu złożonego SWDPRM_OPERATIONAL.ID_DYSPONENT_ID_NAZWA na 

tablicy SWDPRM_OPERATIONAL.ZRM na kolumnach ID_DYSPONENT, ID, NAZWA 

• założenie indeksu 

złożonego SWDPRM_OPERATIONAL.STATUS_CZAS_PRM_REJESTRACJA na 

tablicy SWDPRM_OPERATIONAL.ZGLOSZENIE na kolumnach STATUS, 

CZAS_PRM_REJESTRACJA. 

Prace mają na celu optymalizację pracy bazy danych, nie powodowały niedostępności systemu 

i pozostały niezauważalne dla użytkowników SWD PRM. 
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10. Wyłączyliśmy FTP oraz dotychczasowe repozytorium SWD PRM 

W związku z produkcyjnym uruchomieniem Chmury SWD PRM wyłączyliśmy dotychczas 

wykorzystywane rozwiązanie  serwer FTP oraz usunęliśmy wszystkie materiały z dotychczasowego 

repozytorium  Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD 

PRM), które były wykorzystywane na potrzeby użytkowników SWD PRM. 

Aktualnie pliki oraz dokumenty są przechowywane oraz udostępnianie użytkownikom SWD PRM 

w Chmurze SWD PRM, która został uruchomiona w dniu 26 maja 2022 r. 

W związku z powyższym wycofana zostaje z użycia instrukcja: KCMRM-CT-INS-02 Udział sieciowy 

– Samba oraz FTP instrukcja użytkownika. 

 

11. Zakończyliśmy realizację projektu wymiany switch-y we wszystkich dyspozytorniach 

medycznych w kraju 

Wraz z dokonaną wymianą switch-y w dyspozytorniach medycznych w Gdańsku i Słupsku 

zakończyliśmy realizację projektu wymiany ww. urządzeń we wszystkich dyspozytorniach medycznych 

w kraju. 

Udane zakończenie powyższego projektu, zrealizowanego w całości przez Zespół Krajowego Centrum 

Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM), pozwoliło na ujednolicenie infrastruktury 

sieciowej  wykorzystywanej do funkcjonowania Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 

Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) i podsystemów współpracujących, co w znaczącym stopniu 

przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa działania SWD PRM. 

Instalacja nowych switch-y, w miejsce wymienionych urządzeń Komendy Głównej Policji, pozwala na 

pełniejszą kontrolę nad administrowaniem infrastruktury SWD PRM przez KCMRM jako ustawowo 

powołaną do tego jednostkę, usprawniając zarówno proces realizacji bieżących zadań 

administracyjnych jak i odpowiednią reakcję na ewentualne awarie w tym zakresie. 

Właścicielem switch-y jest KCMRM, które nie tylko nimi zarządza i administruje ale również jest 

w stanie monitorować sposób ich wykorzystania przez administratorów lokalnych oraz poprawność ich 

działania.  Dodatkowo przełączniki sieciowe stają się kolejnym elementem wykorzystywanym 

do  budowania i wykorzystania w zakresie mechanizmów związanych 

z cyberbezpieczeństwem.  Wykorzystując  protokoły flow możliwa jest analiza ruchu powstającego 

w tej części infrastruktury. 

Jednocześnie instalacja przełączników działających pod kontrola administratora SWD PRM daje 

możliwość zabezpieczania sieci a przez to samego SWD PRM w warstwie drugiej przed 

nieautoryzowanym podłączeniem do sieci elementów niezaufanych. 

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim przedstawicielom Urzędów Wojewódzkich, którzy 

uczestniczyli w pracach prowadzonych przez Zespół KCMRM związanych z wymianą switch-y, za 

wkład i zaangażowanie co przyczyniło się do sprawnej wymiany ww. urządzeń i skrócenia 

niedostępności dyspozytorni medycznych. 
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12. Zakończyliśmy dostawy do Urzędów Wojewódzkich monitorów typu A dla stanowisk pracy 

dyspozytorów medycznych 

Na mocy zawartych z Wojewodami porozumień dotyczących przekazania sprzętu przeznaczonego do 

obsługi Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) na 

terenie województwa zakończyliśmy dostawy do Urzędów Wojewódzkich sprzętu, przeznaczonego dla 

pracowników dyspozytorni medycznych – monitorów typ “A” AOC 24P1 w liczbie 346 sztuk dla 

stanowisk dyspozytorów medycznych przyjmujących oraz administratorów wojewódzkich SWD PRM. 

Dostawy sprzętu były realizowane przez firmę SUNTAR Sp. z o. o. z Tarnowa, wyłonioną jako 

wykonawca w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przeprowadzonego przez Zakład 

Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia. 

Mając na uwadze różny etap prowadzonych przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze 

Zdrowia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę pozostałego planowanego do 

zakupu sprzętu, dostawy realizowane będą etapami, wraz z sukcesywnym wyłanianiem kolejnych 

wykonawców poszczególnych zadań. 

Kolejny sprzęt jaki zostanie dostarczony do Urzędów Wojewódzkich to stacje dostępowe typ A (dla 

każdego stanowiska podstawowego we wszystkich dyspozytorniach medycznych w kraju oraz dla 

każdego stanowiska wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego) oraz monitory typ B (dla 

każdego stanowiska dyspozytora medycznego wysyłającego, zastępcy głównego i głównego 

dyspozytora medycznego oraz dla wojewódzkich koordynatorów ratownictwa medycznego we 

wszystkich dyspozytorniach medycznych w kraju). 

 

13. Zakończyliśmy uzgodnienia z Członkami Rady ds. SWD PRM scenariuszy testowych do 

rozbudowywanego w ramach projektu SWD PRM 2.0 Modułu ZRM 

W dniu 21 czerwca 2022 r. zakończyliśmy uzgodnienia z Członkami Rady ds. Systemu Wspomagania 

Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) przy Krajowym Centrum 

Monitorowania Ratownictwa Medycznego w zakresie projektu scenariuszy testowych do 

rozbudowywanego w ramach projektu SWD PRM 2.0 Modułu ZRM. 

Przygotowane scenariusze testowe posłużą do realizacji testów scenariuszowych w środowisku 

testowym SWD PRM ww. RFC. W ramach testów sprawdzane będą funkcjonalności zdefiniowane w 

Projekcie Technicznym rozbudowywanego w ramach projektu SWD PRM 2.0 Modułu ZRM. 

Testy scenariuszowe zrealizowane zostaną w oparciu o zdefiniowane Scenariusze Testów. Każdy 

przypadek testowy jest testowany jednym scenariuszem. Celem prowadzonych uzgodnień jest 

przygotowanie scenariuszy testowych, które odwzorowują wykorzystywanie poszczególnych 

funkcjonalności przez użytkowników końcowych. 

Scenariusze Testowe Modułu ZRM SWD 2.0 w kształcie zaakceptowanym przez Członków Rady ds. 

SWD PRM, zostaną w dalszym kroku dodane do zbiorczego dokumentu stanowiącego Plan Testów 

Akceptacyjnych SWD PRM. 
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14. Otworzyliśmy oferty w zapytaniu ofertowym na modyfikację torów antenowych w obiektach 

LPR na potrzeby integracji łączności radiowej z PZŁ SWD PRM 

Otworzyliśmy oferty, które otrzymaliśmy do zapytania ofertowego na modyfikację torów antenowych 

w obiektach Lotniczego Pogotowia Ratunkowego (LPR). 

Przedmiotem zamówienia jest modyfikacja torów antenowych w obiektach Lotniczego Pogotowia 

Ratunkowego w związku z realizacją pilotażu zadania 2 budowy Podsystemu Zintegrowanej Łączności 

Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) 

w zakresie integracji łączności radiowej wykorzystywanej w LPR z PZŁ SWD PRM. 

W terminie składania ofert wpłynęły oferty od 4 firm: 

• Łukasz Parysz „Pewna Łączność” – 25 800,00 złotych brutto, 

• RFconnect Sp. z o. o. – 18 081,00 złotych brutto, 

• Axians Networks Poland Sp. z o. o. – 23 985,00 złotych brutto, 

• DIGICOS S. A. – 27 638,10 złotych brutto. 

Zamawiający na realizację zamówienia przeznaczył kwotę 20 000,00 złotych. 

 

15. Otrzymaliśmy z KGP warunki techniczne dla realizacji projektu APN 2 na potrzeby SWD 

PRM 

W związku z planowaną realizacją projektu polegającego na umożliwieniu korzystania z dwóch kart 

SIM w tabletach i urządzeniach GPS wykorzystywanych przez zespoły ratownictwa medycznego 

(ZRM), wystąpiliśmy do Biura Informatyki i Łączności Komendy Głównej Policji (KGP) z wnioskiem 

o: 

• wydanie warunków technicznych połączenia pomiędzy siecią operatora a siecią OST 112 dla 

realizacji projektu APN 2; 

• przekazanie puli adresacji IP kart SIM na potrzeby APN 2. 

Po podjętych wspólnych ustaleniach pomiędzy KGP a Krajowym Centrum Monitorowania 

Ratownictwa Medycznego (KCMRM) w dniu wczorajszym otrzymaliśmy ww. warunki techniczne dla 

realizacji projektu APN 2. Otrzymanie ww. informacji umożliwi rozpoczęcie prac po stronie Zespołu 

KCMRM związanych z opracowywaniem opisu przedmiotu zamówienia ww. zakresie. 

APN (Access Point Name) – jest to punkt dostępu utworzony w sieci telekomunikacyjnej, w oparciu 

o który operator telekomunikacyjny świadczy usługę transmisji danych w systemie 

GSM(EDGE)/UMTS pomiędzy siecią operatora komunikacyjnego a siecią OST 112. 

Usługa podłączenia APN na potrzeby Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 

Medycznego (SWD PRM) jest wykorzystywana do komunikacja terminali mobilnych, urządzeń GPS 

oraz stacji dostępowych w miejscach stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego. 

Realizacja projektu jest konieczna w celu zapewnienia nieprzerwanej łączności między modułami 

Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (Modułem Dyspozytora 

i Modułem ZRM), co umożliwi dyspozytorowi medycznemu skuteczne dysponowanie ZRM do zdarzeń 

i ich obsługi. Obecnie wykorzystywane rozwiązane oparte o jednego operatora telekomunikacyjnego 
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w niektórych lokalizacjach jest niewystarczające z uwagi na ograniczenia zasięgu operatora 

świadczącego usługę APN 1 na potrzeby SWD PRM. Rozpoczęty w zeszłym roku proces wymiany 

urządzeń końcowych wykorzystywanych do obsługi SWD PRM, na urządzenia posiadające możliwość 

montażu 2 kart SIM, otwiera możliwość realizacji ww. projektu.  

 

16. Zakończenie projektu wymiany kart SIM w modułach GPS ZRM w woj. śląskim 

W województwie śląskim zakończyła się realizacja zadania związanego z uporządkowaniem kart SIM 

wykorzystywanych do komunikacji z Systemem Wspomagania Dowodzenia Państwowego 

Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) poprzez usługę APN. 

Na realizację przedmiotowego zadania składało się szereg prac, w tym m. in. wymiana i dystrybucja 

wzmocnionych kart SIM w modułach GPS zamontowanych w ambulansach zespołów ratownictwa 

medycznego (ZRM), ewidencja oraz obsługa wszystkich kart SIM wyłącznie poprzez Moduł 

Administratora SWD PRM. Realizacja ww. czynności wymagać będzie wielomiesięcznych prac na 

wszystkich poziomach funkcjonującej struktury SWD PRM, zaczynając od administratora centralnego 

przez administratora wojewódzkiego, a kończąc na administratorze dysponenta. 

Wzmocnione karty SIM charakteryzują się parametrami umożliwiającymi pracę w zakresie temperatur 

od -25 °C do +85 °C. 

Wcześniej wymiana kart SIM w modułach GPS ZRM na karty wzmocnione zakończyła się w woj. 

lubuskim. 

 

17. Zakończyliśmy aktualizację oprogramowania komponentu BPSR PZŁ SWD PRM – nowa 

wersja firmware 0.13.6 

Zakończyliśmy prace związane z aktualizacją oprogramowania jednego z komponentów Podsystemu 

Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 

Medycznego (PZŁ SWD PRM) –  BPSR. 

Prace zostały zrealizowane w Ośrodku Regionalnym (OR) Lublin, OR Kraków, OR Gdańsk 

i obejmowały swym zakresem udostępnienie zaktualizowanej wersji firmware 0.13.6 ww. 

komponencie. Nowa wersja zawierała poprawkę do mechanizmu obrony przed 

przełączenia gateway’ów DSGW na UMJS jeżeli w stosie nie są odbierane ramki SIP. 

Prowadzone prace nie miały wpływu na pracę dyspozytorów medycznych. 

Aktualizacja ww. oprogramowania w pozostałych OR PZŁ SWD PRM będzie realizowana po 

potwierdzeniu prawidłowego działania nowej wersji firmware w ww. OR PZŁ SWD PRM. 
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18. Pozytywna decyzja MZ dla inicjatywy użytkownika 30/2021 – Modyfikacja schematu odbioru 

zgłoszenia dyspozytor główny, zastępca 

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia(DB MZ) przekazał do Krajowego Centrum 

Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) decyzję odnośnie inicjatywy użytkownika 

numer 30/12/2021 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia 

Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszonej przez użytkownika 

z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie. Ministerstwo Zdrowia biorąc pod 

uwagę wydaną opinie KCMRM oraz po przeprowadzeniu ponownej analizy zgłoszenia przychyla się 

do zaproponowanej propozycji zmian w PZŁ SWD PRM. 

Użytkownik zaproponował zmodyfikowanie scenariusza przelewania połączeń oczekujących na kolejce 

HLD-GDM – dedykowanej dla głównego dyspozytora medycznego. 

Wcześniej Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po 

dokonaniu analizy zgłoszenia wydał pozytywną rekomendację dla DB MZ przedstawiając jednocześnie 

poniższą propozycję modyfikacji scenariusza przelewania połączeń: 

Połączenia przychodzące na kolejkę HLD-GDM, w przypadku użytkownika zalogowanego do roli 

GDM i będącego w obsłudze: 

• będą oczekiwały na dedykowanej zapowiedzi dla danej kolejki HLD; 

• po upływie zadanego czasu (15 sekund) połączenia oczekujące na zapowiedzi na kolejce 

HLD-GDM będą przekierowywane na kolejkę wspólną HLD-ZGDM i będą prezentowane na 

konsoli dyspozytorskiej GDM i ZGDM z aktywnym dzwonkiem. Dyspozytorzy medyczni z 

rolą GDM i ZGDM będą mieli możliwość ich odebrania. HLD-ZGDM – jest to dedykowana 

kolejka do obsługi połączeń oczekujących, które nie zostały odebrane na kolejce HLD-GDM. 

W przypadku braku zalogowanego użytkownika do HLD-GDM scenariusz pozostaje bez zmian. 

W najbliższym czasie Zespół KCMRM podejmie prace mające na celu implementację powyższej 

modyfikacji w środowisku produkcyjnym PZŁ SWD PRM oraz realizację stosownej zmiany 

w dokumencie pt.: “KCMRM-ZR-INS-21 Instrukcja użytkownika aplikacji DGT DCA“. 

  

19. Wybraliśmy najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu na zakup usługi serwisu gwarancyjnego 

producenta komponentów infrastruktury systemu SWD PRM 

Opublikowaliśmy wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn.: „Zakup usługi serwisu 

gwarancyjnego producenta komponentów infrastruktury systemu SWD PRM” . Numer postepowania 

to: ZP/3/V/2022. 

Wybrana oferta NTT Poland Sp. z o. o. z Warszawy za cenę 1 471 948,38 zł brutto była jednocześnie 

jedyną ofertą złożoną w postępowaniu. 

Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie pakietu gwarancyjnego producenta w ramach pakietów 

oferowanych przez producenta urządzeń pracujących na potrzeby systemu SWD PRM do dnia 25 

grudnia 2022 r. 
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Wsparcie producenta po zrealizowaniu postępowania będzie przedłużone na okres 3 lat do dnia 21 

grudnia 2025 roku. 

Obecnie wykorzystywane urządzenia zostały zakupione w 2019 roku wraz z 36 miesięcznym wsparciem 

producenta i przewidywanym okresem ich użytkowania w okresie 6 lat. W ramach pakietu 

gwarancyjnego Wykonawca będzie m. in. przyjmował zgłoszenia o awariach sprzętu w trybie 24 

godziny na dobę 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku, wykonywał będzie kompleksowe naprawy urządzeń 

wraz z przywróceniem pełnego funkcjonowania. Wykonawca zapewni również pomoc techniczną 

poprzez pracę serwisanta aż do rozwiązania problemu, a także zapewni serwis urządzeń w miejscu ich 

instalacji, a w przypadku braku możliwości ich naprawy w miejscu instalacji zapewni urządzenia 

zastępcze o parametrach nie gorszych niż uszkodzonego urządzenia. 

Pakiet gwarancyjny zapewni Zamawiającemu ciągły dostęp do portali internetowych producenta 

urządzeń, zawierających narzędzia wsparcia elektronicznego. W szczególności narzędzia te muszą 

umożliwiać przeszukiwanie bazy wiedzy producenta dotyczącej urządzenia objętego usługą, dostęp do 

opisów i specyfikacji Urządzeń objętych pakietem oraz dostęp do dokumentacji technicznej, 

umożliwienie Zamawiającemu pobieranie ze stron producenta urządzeń legalnie licencjonowanych 

poprawek i aktualizacji oprogramowania (w tym firmware i bios), oraz instalacja ich na żądanie 

Zamawiającego 

 

20. Negatywna decyzja MZ dla inicjatywy użytkownika 6/04/2022 – Dodanie w zakładce SIM 

możliwości wyszukiwania po dysponencie 

Departament Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia(DB MZ) przekazał do Krajowego Centrum 

Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) decyzję odnośnie inicjatywy użytkownika 

numer 6/04/2022 dotyczącą modyfikacji funkcjonalności Systemu Wspomagania Dowodzenia 

Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zgłoszoną przez użytkownika z Dolnośląskiego 

Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Ministerstwo Zdrowia biorąc pod uwagę wydaną opinię 

KCMRM oraz po przeprowadzeniu ponownej analizy zgłoszenia, przychyla się do opinii KCMRM 

o odstąpieniu od realizacji zaproponowanej zmiany. 

Użytkownik zaproponował wprowadzenie modyfikacji polegającej na implementacji mechanizmu 

umożliwiającego filtrowanie danych w zakładce “SIM” w Module Administratora, poprzez możliwość 

szukania po dysponentach. 

Zespół Krajowego Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM) po dokonaniu 

analizy zgłoszenia wydał negatywną rekomendację dla DB MZ. Możliwość wyszukiwana po 

dysponencie zostanie dodana w ramach Modułu Analityka 2.0. W panelu filtrów w zakładce SIM 

dodany zostanie nowy filtr „Podmiot” po wybraniu którego dla analityka wojewódzkiego System 

wyświetli okno modalne „Podmiot” do wybrania z listy jednego lub wielu podmiotów (lider, 

współrealizator, podwykonawca) z danego województwa. 

W związku z wprowadzeniem opisywanej funkcjonalności w Module Analityka 2.0, KCMRM nie 

rekomendowało wprowadzania modyfikacji w Module Analityka 1.0. 
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21. Udostępniliśmy nowe wersje instrukcji użytkownika Modułu Administratora, Analityka, 

Dyspozytora oraz ZRM Stacjonarny i Mobilny do wersji SWD PRM 51.9 w związku 

z realizacją RFC 16/2020/SWDPRM – Komunikaty i optymalizacja informacji o wersjach 

oraz RFC 15/2021/SWDPRM – Optymalizacja zarządzania pojazdami 

Informujemy, że w związku z rozwojem aplikacji Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego 

Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) zostały udostępnione zaktualizowane instrukcje użytkownika 

do każdego Modułu za wyjątkiem Modułu Raportowego.  

Dokumenty zostały zaktualizowane o zmiany wynikające z wprowadzenia wersji SWD PRM 51.9 

zawierającej nowe funkcjonalności oraz modyfikacje już istniejących, które stanowią realizację: 

• RFC 16/2020/SWDPRM – Komunikaty i optymalizacja informacji o wersjach, 

• RFC 15/2021/SWDPRM – Optymalizacja zarządzania pojazdami. 

W chmurze SWD PRM (dostęp wyłącznie z sieci OST 112) zostały zamieszczone zaktualizowane 

dokumenty pt.: 

• KCMRM-ZR-INS-04-T2 Instrukcja użytkownika – Moduł Administratora SWD PRM Tom II 

– administrator wojewódzki (wersja 7.5); 

• KCMRM-ZR-INS-04-T3 Instrukcja użytkownika – Moduł Administratora SWD PRM Tom 

III – administrator dysponenta (wersja 7.5); 

• KCMRM-ZR-INS-04-T4 Instrukcja użytkownika – Moduł Administratora SWD PRM Tom 

IV – administrator dysponenta LPR (wersja 7.5); 

• KCMRM-ZR-INS-03 Instrukcja użytkownika – Moduł Dyspozytora SWD PRM (wersja 7.0); 

• KCMRM-ZR-INS-09 Instrukcja użytkownika – Moduł Analityka SWD PRM (wersja 6.0); 

• KCMRM-ZR-INS-12 Instrukcja użytkownika – Moduł ZRM – Stacjonarny SWD PRM 

(wersja 6.0); 

• KCMRM-ZR-INS-13 Instrukcja użytkownika – Moduł ZRM – Mobilny SWD PRM (wersja 

6.0). 

Jednocześnie informuję, że w związku z udostępnieniem w środowisku produkcyjnym 

funkcjonalności RFC 16/2020/SWDPRM służącej do powiadamiania użytkowników o pracach 

planowych, awariach jak również udostępnieniu nowej dokumentacji lub modyfikacji już 

obowiązującej, rozpoczniemy próbne przesyłanie komunikatów do poszczególnych Modułów SWD 

PRM. 

 

22. Ogłosiliśmy postępowanie na zakup komputerów typu B na potrzeby obsługi SWD PRM na 

potrzeby administratorów wojewódzkich 

Opublikowaliśmy postępowanie pn.: „Zakup komputerów typu B na potrzeby Systemu Wspomagania 

Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM)” . Numer postepowania 

to: ZP/2/VI/2022. 

Przedmiotem zamówienia jest zakup 57 sztuk stacji dostępowych wraz z oprogramowaniem dla 

administratorów wojewódzkich SWD PRM oraz dla administratorów dysponentów zespołów 

ratownictwa medycznego typu „Lider”. 
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23. Zakończyliśmy prace w środowisku produkcyjnym SWD PRM związane z optymalizacją 

pracy bazy danych – założenie indeksów 

W dniu dzisiejszym od godziny 9:30 do godziny 16:00 Wykonawca SWD PRM realizował planowe 

prace w środowisku produkcyjnym Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 

Medycznego (SWD PRM). 

Realizacja prac polegała na: 

• założenie indeksu 

złożonego SWDPRM_OPERATIONAL.DYSPOZYTPRNIA_ID_CZAS_PRM_REJESTRACJA_

ZGLOSZENIE_ID  na 

tablicy SWDPRM_OPERATIONAL.ZGLOSZENIE_DYSPOZYTORNIA_PRZEKAZANIE na 

kolumnach DYSPOZYTORNIA_ID, CZAS_PRM_REJESTRACJA, ZGLOSZENIE_ID; 

• założenie indeksu złożonego SWDPRM_OPERATIONAL.ID_CZAS_PRM_REJESTRACJA 

na tablicy SWDPRM_OPERATIONAL.ZGLOSZENIE na 

kolumnach CZAS_PRM_REJESTRACJA, ID. 

Prace mają na celu optymalizację pracy bazy danych, nie powodowały niedostępności systemu 

i pozostały niezauważalne dla użytkowników SWD PRM. 

 

24. Podpisaliśmy umowę na odnowienie licencji na oprogramowanie antywirusowe dla stacji 

dostępowych obsługujących SWD PRM 

Podpisaliśmy umowę z Wykonawcą na odnowienie licencji na oprogramowanie antywirusowe dla stacji 

dostępowych Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD 

PRM). 

Przedmiotem zamówienia jest przedłużenie wsparcia producenta firmy ESET na posiadane 

oprogramowanie antywirusowe na okres kolejnych 36 miesięcy. Przedmiot zamówienia nie obejmuje 

jakichkolwiek prac instalacyjnych czy konfiguracyjnych, a jedynie odnowienie posiadanych licencji 

wraz ze wsparciem producenta. Oprogramowanie antywirusowe wykorzystywane jest na stacjach 

dostępowych, tablety i serwery działające na rzecz SWD PRM w łącznej ilości 4645 sztuk oraz licencji 

dla tych stacji roboczych, tabletów i serwerów w liczbie wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia. 

Wykonawcą umowy jest firma Decsoft S. A. z Warszawy. 

Kwota brutto umowy: 565 800,00 zł. 

 

25. Rozpoczęliśmy testowe przesyłanie komunikatów do użytkowników poszczególnych modułów 

SWD PRM 

W dniu 27 czerwca 2022 r. rozpoczęliśmy testową dystrybucję komunikatów do użytkowników 

poszczególnych modułów Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 

Medycznego (SWD PRM). 
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Pierwsze komunikaty trafiły do użytkowników Modułu Administratora, Analityka, Dyspozytora, ZRM 

(stacjonarny i mobilny) i dotyczyły udostępnienia w Chmurze SWD PRM nowych wersji instrukcji 

użytkownika do wersji SWD PRM 51.9 oraz zaplanowanych na dzisiejszą noc prac planowych w części 

Ośrodków Regionalnych Podsystemu Zintegrowanej Łączności SWD PRM (PZŁ SWD PRM). 

Realizacja powyższego była możliwa dzięki zrealizowaniu RFC 16/2020/KCMRM/SWD 

PRM – Komunikaty i optymalizacja informacji o wersjach. 

Celem projektu było wprowadzenie zmian usprawniających funkcjonowanie SWD PRM poprzez 

skrócenie czasu potrzebnego na powiadomienie użytkowników końcowych o wprowadzonych 

zmianach, pracach planowych, awariach jak również udostępnieniu nowej dokumentacji lub 

modyfikacji już obowiązującej. 

Przedmiotem zmiany było dodanie funkcjonalności w Module Administratora umożliwiającej 

przesłanie komunikatu do Modułów SWD PRM przez administratora centralnego oraz optymalizacja 

mechanizmów informujących o numerze wersji aplikacji we wszystkich Modułach SWD PRM. 

W ramach realizacji RFC zrealizowane zostało m. in.: 

• dodanie nowej sekcji „Komunikaty” w Module Administratora z możliwością dodawania 

i propagowania komunikatów do poszczególnych Modułów SWD PRM dla administratora 

centralnego 

• administrator centralny będzie miał możliwość wpisywania komunikatów, które będą 

przekazywane do poszczególnych Modułów SWD PRM 

• komunikaty będą podzielone na dwa rodzaje: pilne i zwykłe. Pilne – wybranie tego statusu 

skutkować będzie dodaniem komunikatu do zbiorczej listy komunikatów w poszczególnych 

Modułach SWD PRM, pojawieniem się okna modalnego z treścią komunikatu, bez pojawiania 

się okna modalnego informującego o komunikacie. Zwykłe – wybranie tego statusu skutkować 

będzie dodaniem komunikatu do zbiorczej listy komunikatów w poszczególnych Modułach 

SWD PRM oraz pojawieniem się okna modalnego informującego o komunikacie, w którym 

użytkownik będzie mógł wybrać czy chce otworzyć treść komunikatu czy zamknąć okno 

modalne z informacją o komunikacie 

• utworzenie parametru systemowego w Module Administratora, dzięki któremu będzie 

możliwość definiowania ścieżki do Chmury danych SWD PRM. Wszystkie przyciski „Dostęp 

do Chmury SWD PRM” dodawane w Modułach SWD PRM będą połączone z ww. parametrem 

systemowym 

• dodanie informacji o wersji na pasku stanu za aktualną datą i czasem w Module Analityka. 

Informacje powinna być przedstawiona w formie np. „Wersja aplikacji: 31.4” 

• dodanie informacji o wersji na pasku stanu za aktualną datą i czasem w Module Dyspozytora. 

Informacje powinna być przedstawiona w formie np.: „Wersja aplikacji: 31.4” 

• modyfikacja wyświetlania informacji o wersji na pasku stanu w Module ZRM MS. Informacje 

powinna być przedstawiona w formie np.: „Wersja aplikacji: 31.4” 

• modyfikacja wyświetlania informacji o wersji na pasku stanu w Module ZRM Mobilny. 

Informacje powinna być przedstawiona w formie np.: „Wersja aplikacji: 31.4” 

• dodanie kolumny w Module Administratora z informacją o wersji aplikacji, na którą 

użytkownik zalogował się z danego stanowiska dostępowego/maski 

• dodanie historii wersji aplikacji przy danym stanowisku dostępowym/terminalu mobilnym, 

która będzie zapisywana w bazie danych SWD PRM w tabelach odpowiadających danemu 

stanowisku/terminalu mobilnemu 
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26. Uzyskaliśmy akceptację MZ podziału zakupionych tabletów dla ZRM na potrzeby SWD PRM 

(I tura zakupów) 

W związku z finalizacją postępowania na zakup sprzętu wykorzystywanego do obsługi Systemu 

Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) w ramach 

finansowania z 2021 roku, uzyskaliśmy akceptację Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa 

Zdrowia (DB MZ) dla rekomendacji dystrybucji tabletów dla zespołów ratownictwa medycznego 

(ZRM) do obsługi SWD PRM. 

Na potrzeby wydania rekomendacji, Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego 

(KCMRM) przeprowadziło gruntowną analizę tabletów wykorzystywanych przez dysponentów ZRM. 

W analizie uwzględniono wszystkie tablety przypisane w Module Administratora SWD PRM do ZRM 

będących w statusie „Aktywny” oraz pominięto zespoły dodatkowe. Następnie dla każdego urządzenia 

pobrano specyfikację techniczną uwzględniającą wersję systemu operacyjnego, wielkość  pamięci 

RAM, procesor (liczba rdzeni, wątków oraz prędkość), rozdzielczość ekranu, model tabletu  i wielkość 

dysku twardego (liczba wolnego miejsca). Łącznie zidentyfikowano 1590 ww. tabletów. 

Biorąc pod uwagę, w szczególności rozdzielczość i wolną przestrzeń dyskową oraz możliwość wymiany 

jedynie 30% tabletów w pierwszej turze zakupów, KCMRM przygotowało rekomendację hybrydową 

biorącą pod uwagę oba te czynniki wraz z podziałem na 4 tury wymiany. Rozdzielczość i wolna 

przestrzeń dyskowa są kluczowymi czynnikami do uruchomienia Modułu ZRM w wersji 2.0. 

W ramach dokonanej analizy należy stwierdzić, że wiele urządzeń w poszczególnych województwach 

nie spełnia minimalnych wymogów zawartych w dokumencie pt. „Rekomendacja minimalnych 

wymagań dla sprzętu wykorzystywanego do obsługi SWD PRM”, co bezpośrednio  przekłada się na 

poprawne działanie obecnie funkcjonującego Modułu ZRM SWD PRM a w przypadku modułu ZRM 

w wersji 2.0 będzie znacznie utrudnione lub w części przypadków nawet niemożliwe. 

Przy zastosowaniu ww. podziału hybrydowego po pierwszej turze zakupów (tablety zakupione 

w ramach środków finansowych z 2021 roku), tablet z najmniejszą dostępną ilością przestrzeni 

dyskowej będzie miał 4GB wolnego miejsca, a po drugiej turze zakupów (tablety zakupione w ramach 

środków finansowych z 2022 roku) – 60GB. 

 

27. Uzyskaliśmy akceptację MZ dla specyfikacji modyfikacji RFC 23/2022/SWD PRM 

Optymalizacja PZŁ SWD PRM w zakresie obsługi i prezentacji zasobów radiowych – 

realizacja wniosków z pilotażu integracji łączności radiowej z PZŁ SWD PRM 

Uzyskaliśmy akceptację Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia (DB MZ) dla 

dokumentu RFC 23/2022/SWD PRM – Optymalizacja PZŁ SWD PRM w zakresie obsługi i prezentacji 

zasobów radiowych. Ww. RFC wcześniej uzyskało akceptację Członków Rady ds. Systemu 

Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) przy Krajowym 

Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego. 

RFC 23/2022/SWD PRM zostało opracowane w związku realizacją wniosków z pilotażu integracji 

łączności radiowej z Podsystemem Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia 

Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM) na terenie województwa małopolskiego. 
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Celem projektu jest implementacja do PZŁ SWD PRM wniosków z realizacji pilotażu integracji 

łączności radiowej wykorzystywanej przez dysponenta zespołów ratownictwa medycznego 

w woj. małopolskim z PZŁ SWD PRM w zakresie: 

• rozszerzenie funkcji grupowania radiotelefonów o możliwość statycznego grupowania 

radiostacji z poziomu oprogramowania DGT – CC oraz możliwość obsługi utworzonej 

statycznej grupy radiostacji z ekranu głównego aplikacji DGT DCA; 

• dodanie możliwości konfiguracji przypisania radiostacji do więcej niż jednego obszaru 

dysponowania; 

• dodanie na kaflu radiostacji w „Panelu podręcznego radia” informacji o kanale, na którym 

pracuje dana radiostacja; 

• zmiany miejsca prezentacji informacji o aktualnym zdarzeniu dla kafli grup radiowych oraz 

kafli radiostacji w „Panelu podręcznym radia” na wyświetlacz kafla grupy 

radiowej/radiostacji. 

  

28. Zakończyliśmy aktualizację oprogramowania komponentu BPSR PZŁ SWD PRM – nowa 

wersja firmware 0.13.6 w OR PZŁ SWD PRM  

W czerwcu przeprowadziliśmy prace związane z aktualizacją oprogramowania jednego z komponentów 

Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia Państwowego Ratownictwa 

Medycznego (PZŁ SWD PRM) –  BPSR. 

Prace zostały zrealizowane w OR PZŁ SWD PRM i obejmowały swym zakresem udostępnienie 

zaktualizowanej wersji firmware 0.13.6 ww. komponencie. Nowa wersja zawierała poprawkę do 

mechanizmu obrony przed przełączenia gateway’ów DSGW na UMJS jeżeli w stosie nie są odbierane 

ramki SIP. 

 

29. Zaktualizowaliśmy oprogramowania PZŁ SWD PRM w OR PZŁ SWD PRM 

W czerwcu zaktualizowaliśmy oprogramowania komponentów PZŁ SWD PRM w Ośrodkach 

Regionalnych (OR) Podsystemu Zintegrowanej Łączności Systemu Wspomagania Dowodzenia 

Państwowego Ratownictwa Medycznego (PZŁ SWD PRM). 

Przygotowana wersja oprogramowania zawiera nowe funkcjonalności oraz modyfikacje już 

istniejących. Wprowadzane zmiany podyktowane są optymalizacją działania PZŁ SWD PRM, 

eliminacją błędów oraz poprawą czytelności interfejsu użytkownika końcowego. 

Przeprowadzone prace wykonane zostały w oknach serwisowych, które swoim zakresem obejmowały: 

• aktualizację aplikacji DGT DCA do wersji 2.0.338.47, w zakresie: 

o poprawy błędów nieotwierających się formatki w SWD PRM po odebraniu połączenia 

na KD, 

o poprawy błędu polegającego na karnym wylogowaniu użytkownika w trakcie obsługi 

zgłoszenia, 

o poprawy błędu samoistnego wylogowania dyspozytorów w dyspozytorni medycznej, 
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o poprawy działania mechanizmu zapisywania zdarzeń w Historii zdarzeń aplikacji 

DGT DCA, 

o optymalizacji kontrolki Kafli – wprowadzenie nowych projektów kafli, 

o wprowadzenia mechanizmu redukcji pogłosu podczas rozmowy przez „gęsią szyję”, 

o zmian związanych z realizacją RFC 7/2021/KCMRM/PZŁ – Prezentacja roli 

użytkownika, kodu dyspozytorni medycznej oraz miejscowości w panelu połączeń 

oczekujących, 

o zmian związanych z realizacją RFC 3/2021/KCMRM/PZŁ – Przystosowanie profili 

aplikacji DGT DCA dla ról GDM, ZGDM oraz DMW do konsol dyspozytorskich typu 

B”, 

o zabezpieczenia przed wyłączeniem aplikacji w przypadku wystąpienia błędu 

urządzenia audio na KD, 

o poprawa w zakresie obsługi łączności radiowej – prezentacji stanów zasobów 

radiowych, dostępności zasobów radiowych; 

• aktualizację oprogramowania serwera DGT – SSW do wersji 0.366 w zakresie: 

o naprawy problemu komunikacyjnego pomiędzy komponentami EACD oraz SSW, 

o naprawy błędnej prezentacji numeru zgłaszającego po przekazaniu przy zadziałaniu 

mechanizmu zastępowalności, 

o zmian związanych z realizacją RFC 7/2021/KCMRM/PZŁ – Prezentacja roli 

użytkownika, kodu dyspozytorni medycznej oraz miejscowości w panelu połączeń 

oczekujących, 

o naprawy błędu wyświetlającego komunikat o braku rejestracji rozmowy; 

• aktualizację oprogramowania serwera EACD do wersji 6.591 w zakresie: 

o poprawy błędów nieotwierających się formatki w SWD PRM po odebraniu połączenia 

na KD, 

o poprawy błędu polegającego na karnym wylogowaniu użytkownika w trakcie obsługi 

zgłoszenia, 

o poprawy błędu samoistnego wylogowania dyspozytorów w dyspozytorni medycznej; 

• aktualizację oprogramowania serwera CTISERWER do wersji 1.138 w zakresie zmian 

związanych z realizacją RFC 7/2021/KCMRM/PZŁ – Prezentacja roli użytkownika, kodu 

dyspozytorni medycznej oraz miejscowości w panelu połączeń oczekujących. 

 

30. Przekazaliśmy do realizacji RFC 13/2022/SWDPRM – Konfiguracja konsol dyspozytorskich 

oraz PZŁ SWD PRM na potrzeby nowych użytkowników PZŁ SWD PRM w LPR 

W związku z uzyskaniem akceptacji Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia dla 

dokumentu specyfikacji modyfikacji RFC 13/2022/SWDPRM – Konfiguracja konsol dyspozytorskich 

oraz PZŁ SWD PRM na potrzeby nowych użytkowników PZŁ SWD PRM w LPR oraz zakończeniem 

analizy przekazanej przez Wykonawcę wyceny realizacji RFC przekazaliśmy go do realizacji. 

Produktem zlecenia jest instalacja aplikacji DGT DCA oraz konfiguracja KD na stanowiskach 

dyspozytora medycznego CO LPR, dyspozytora lotniczego CO LPR, koordynatora/z-cy koordynatora 

CO LPR (3 KD w CO LPR), baz HEMS/EMS (21 KD HEMS, 1 KD EMS) oraz OSL 
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(1 KD), udostępnieniu im funkcjonalności PZŁ SWD PRM. Dodatkowo realizacja prac 

konfiguracyjnych po stronie PZŁ SWD PRM na potrzeby KD na ww. stanowiskach. 

Obecnie w LPR funkcjonują trzy konsole dyspozytorskie zintegrowane z PZŁ SWD PRM: 

• na stanowisku dyspozytora medycznego CO LPR; 

• na stanowisku dyspozytora lotniczego CO LPR; 

• w bazie HEMS Warszawa (Ratownik 12). 

W ramach planowanych zmian i oczekiwanego rezultatu wstępnie planowane jest: 

• instalacja aplikacji DGT DCA na 26 KD, w tym: 

o 3 KD w CO LPR na stanowiskach: dyspozytora medycznego CO LPR, dyspozytora 

lotniczego CO LPR oraz koordynatora/z-cy koordynatora CO LPR, 

o 21 KD w bazach HEMS, 

o 1 KD w bazie EMS, 

o 1 KD w OSL 

• konfiguracja KD dla 26 stanowisk, 

• konfiguracja bezprzewodowych, nagłownych zestawów słuchawkowych dla 3 KD w CO LPR, 

• konfiguracja PZŁ SWD PRM na potrzeby KD na ww. stanowiskach zapewniająca 

użytkownikom funkcjonalności dostępnych w PZŁ SWD PRM, 

• przeprowadzenie testów poprawności funkcjonowania aplikacji DGT DCA KD na ww. 

stanowiskach, 

• weryfikacja poprawności działania usług na nowo zintegrowanych stanowiskach w PZŁ SWD 

PRM, 

• konfiguracja PZŁ SWD PRM na potrzeby prawidłowej prezentacji nowych KD w aplikacji 

DGT DCA oraz WOK PZŁ SWD PRM, 

• aktualizacja niezbędnej dokumentacji powykonawczej. 

 

31. Zrealizowaliśmy partycjonowanie 18 z 22 tabel w ramach instancji SWDPROD2 

Zakończyliśmy w dniu dzisiejszym partycjonowanie 18 z 22 tabel w ramach instancji SWDPROD2 – 

tabela: ZGLOSZENIE. 

Obecnie realizowane zadania to najdłuższa część projektu optymalizacji bazy danych, która będzie 

trwała przez najbliższe kilka miesięcy i będzie się odbywała w przerwach od udostępniania nowych 

wersji oprogramowania lub elementów środowiska jak również innych prac administracyjnych 

w środowisku produkcyjnym. Partycjonowanie rozpoczęliśmy od najmniejszych tabel, których 

partycjonowanie zajmuje 1-2 godziny. Obserwujemy jak się obecnie zachowuje baza danych w trakcie 

i po partycjonowaniu. Kończyć zadanie będziemy największymi tabelami gdzie czas potrzebny na 

partycjonowanie zajmie od kilkunastu do kilkudziesięciu dniu. 

Na potrzeby realizacji tego zadania postał dedykowany plan postępowania opisujący sposób realizacji 

prac oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia problemów podczas partycjonowania tabel 

wraz z procedurami rollback-owymi. 

Do tej pory zrealizowaliśmy partycjonowanie na tabeli: 

• DOSTEP_DO_DOKUMENTACJI; 
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• REQUEST_IDS; 

• ZGLOSZENIE_DYSPOZYTORNIA_PRZEKAZANIE; 

• CKT_SYNCHRONIZACJA_ARCH; 

• ZRM_HISTORIA_SKLADU; 

• OBECNOSC_ODNOTOWANA; 

• STANOWISKO_DYSPOZYTORSKIE_HISTORIA; 

• AUTENTYKACJA; 

• ZGLOSZENIE_SIWCPR_SENT; 

• ZGLOSZENIE_SIWCPR; 

• PLICBD_SIWCPR_BUFOR; 

• DANE_O_ZGLOSZENIACH; 

• ZRM_STATUS_HISTORIA; 

• PZL_POLACZENIE; 

• ZGLOSZENIE_INFO; 

• KARTA_MCR; 

• KARTA_ZW. 

Realizacja ww. prac jest związana realizacją  RFC 18/2021/KCMRM/SWDPRM – Zmiany związane 

z partycjonowaniem tabel SWD PRM. 

Celem całego projektu jest wprowadzenie zmian w Systemie Wspomagania Dowodzenia 

Państwowego Ratownictwa Medycznego (SWD PRM) związanych z partycjonowaniem tabel w bazie 

danych SWD PRM, jako efekt zidentyfikowanych działań zapobiegających wystąpieniu kolejnych 

incydentów serwisowych. 

Przedmiotem zmiany jest wprowadzenie zmian w SWD PRM w związku z partycjonowaniem tabel 

w bazie danych SWD PRM. Z uwagi na złożoność procesów w aplikacji SWD PRM realizacja RFC 

została podzielona na dwa etapy. 

Ww. RFC uzyskało akceptację ówczesnego Departamentu Ratownictwa Medycznego i Obronności 

Ministerstwa Zdrowia. Z uwagi na przyśpieszony tryb realizacji (zadanie mające na celu optymalizację 

SWD PRM i wyeliminowanie ryzyka kolejnych awarii) oraz na techniczny zakres RFC ww. dokument 

specyfikacji modyfikacji nie był przedłożony do opinii dla Członków Rady ds. SWD PRM przy 

Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego (KCMRM). 

Szczegółowo zmiany zostały opisane w dokumencie znajdującym się poniżej. Zapraszam do zapoznania 

się z pełnym zakresem planowanych zmian. 

 

32. Przekazaliśmy do realizacji RFC 14/2022/SWDPRM – Konfiguracja KD i PZŁ SWD PRM na 

potrzeby realizacji pilotażu integracji łączności radiowej z PZŁ SWD PRM w LPR 

W związku z uzyskaniem akceptacji Departamentu Bezpieczeństwa Ministerstwa Zdrowia dla 

dokumentu specyfikacji modyfikacji RFC 14/2022/SWDPRM – Konfiguracja KD i PZŁ SWD PRM na 

potrzeby realizacji pilotażu integracji łączności radiowej z PZŁ SWD PRM w LPR oraz zakończeniem 

analizy przekazanej przez Wykonawcę wyceny realizacji RFC przekazaliśmy go do realizacji. 
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Produktem zlecenia jest: 

• integracja zasobów radiowych wykorzystywanych w lokalizacjach: CO LPR, HEMS 

Warszawa, HEMS Gdańsk z PZŁ SWD PRM; 

• konfiguracja PZŁ SWD PRM w zakresie obsługi zintegrowanych zasobów radiowych; 

• rekonfiguracja KD wykorzystywanych w CO LPR, HEMS Warszawa oraz HEMS Gdańsk 

w zakresie możliwości realizacji korespondencji radiowej z wykorzystaniem zintegrowanych 

z PZŁ SWD PRM zasobów radiowych. 

Obecnie w obiektach LPR używane są dwa systemy łączności radiowej: operacyjny oraz łączności 

lotniczej naziemnej. Radiotelefony zainstalowane są w pomieszczeniach operacyjnych i są obsługiwane 

bezpośrednio, bez zewnętrznych systemów dyspozytorskich. 

W ramach planowanych zmian i oczekiwanego rezultatu wstępnie planowane jest: 

• Integracja zasobów radiowych w lokalizacjach: CO LPR, HEMS Warszawa oraz HEMS 

Gdańsk z PZŁ SWD PRM. W każdej z lokalizacji integrowane będą dwa radiotelefony 

podłączone do sieci OST 112 z wykorzystaniem DGT 20107 RadioBox: 

o Motorola DM4600e – łączność operacyjna, 

o Icom IC-A120 – łączność lotnicza; 

• konfiguracja PZŁ SWD PRM w zakresie obsługi zintegrowanych zasobów radiowych 

w lokalizacjach: CO LPR, HEMS Warszawa oraz HEMS Gdańsk z PZŁ SWD PRM; 

• rekonfiguracja KD wykorzystywanych w CO LPR, HEMS Warszawa oraz HEMS Gdańsk 

w zakresie możliwości realizacji korespondencji radiowych z wykorzystaniem zintegrowanych 

z PZŁ SWD PRM zasobów radiowych; 

• aktualizacja niezbędnej dokumentacji powykonawczej PZŁ SWD PRM. 

 

33. Podpisaliśmy umowy wykonawcze w postępowaniu na zakup sprzętu wykorzystywanego do 

obsługi SWD PRM (postępowanie nr ZZP-150/21) – dostawa tabletów typu B dla lotniczych 

zespołów ratownictwa medycznego 

Podpisaliśmy z firmą WASKO S. A. z Gliwic oraz z firmą AP-FLYER Sp. z o. o. z Warszawy umowy 

wykonawcze w postępowaniu nr ZZP-150/21 o udzielenie zamówienia publicznego na zakup sprzętu 

wykorzystywanego do obsługi SWD PRM – tablety typu B, które będą wykorzystywane przez lotnicze 

zespoły ratownictwa medycznego. 

Podpisane umowy dotyczą części 2 postępowania – dostawa tabletów typu B Dell Latitude 7220 

Rugged w liczbie 23 sztuk oraz tabletów typu B Milbook F10 w liczbie 8 sztuk. Podpisanie umów 

wykonawczych nastąpiło w wyniku ogłoszenia przez Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze 

Zdrowia wyboru najkorzystniejszych ofert i zawarciu umowy ramowej. 

Kwota wynagrodzenia za realizację przedmiotu umów wynosi: 

• dla 23 sztuk tabletów Dell Latitude 7220 Rugged – 230 167,44 złotych; 

• dla 8 sztuk tabletów Milbook F10 – 78 513,36 złotych. 

Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć przedmiot umów wraz ze wszystkimi dokumentami 

określonymi w umowach w terminie do 12 tygodni od dnia zawarcia umowy na dostawę 23 tabletów 
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i w terminie do 8 tygodni od dnia zawarcia umowy na dostawę 8 tabletów. Ww. sprzęt będzie 

dostarczany do siedziby Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 


		2022-08-04T16:29:18+0200
	Paweł Jan Bąkała




